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Det Formelle 

Opskriften er kun til privat brug. Den må altså ikke deles eller sælges videre og man må 
ikke sælge det færdige produkt. 

Rosendahls regler ang. dette produkt 

“I udgangspunktet er Kay Bojesens træfigurer og designs beskyttet af ophavsret. 
Ligesådan er navnet Kay Bojesen er et registreret varemærke. Det betyder, at vi er 
forpligtet til, over for Kay Bojesen familien, at beskytte både design og brand. 

Når det er sagt, så synes vi, at hæklede aber og hjemmelavede uroer til børn, inspireret 
af de ikoniske designs, er både skønne og sjove. Vi er så stolte over, at så mange har lyst 
til at være med til at hylde aben og resten af dens familie på denne måde. 

Derfor er vores holdning, at det er helt i orden, at udvikle hæklemønstre inspireret af 
Kay Bojesen universet, og dele dem med andre hæklere, så længe det udelukkende er 
til privat brug og ikke med et kommercielt formål. Det er altså ikke tilladt at sælge 
mønstrene eller de færdig-hæklede produkter. 

Vi er faktisk meget nysgerrige efter at se jeres kreative bud på det folkekære design. 
Derfor håber jeg I vil dele jeres færdige resultater på Facebook eller Instagram med 
hastagget #mitKayBojesen. 

De bedste hilsner 
Tina Winsløw 
E-commerce & Social Media Manager” 

https://www.facebook.com/hashtag/mitkaybojesen?source=feed_text&story_id=10204040611827969


Hæklet Abe

Inspireret af Kay Bojesens træabe


Materialer 
Hæklenål: 2,5 mm 
Elefantståltråd: 3 stk 
Synål 
Saks 
Nibtang 
Vat til fyld 

Bomuldsgarn 8/4:  
Mørk Brun ca. 21 g. 
Lys Brun/Beige ca 8 g. 

Forkortelser 
lm - luftmaske 
km - Kædemaske 
fm - fastmaske 
hstgm - halvstangmaske 
stgm - Stangmaske 
indt. - Indtag 
omg. - omgang 
Rk. - Række 

 MAGISK RING:   

Arbejdet startes med denne teknik for at undgå hul i midten (i stedet for en lm-ring): 
Hold i garn enden og sno garnet en gang rundt om venstre pegefinger for at danne en 
løkke. Hold i løkken med venstre tommelfinger og langefinger, tråden lægges over 
venstre pegefinger. Stik nålen gennem løkken, slå om og træk tråden gennem løkken, 
hækl 1 lm, derefter hækles der fm rundt om løkken. Når du har ønsket antal fm, 
træk i garn enden så du snører løkken sammen. Hæft garn enden på bagsiden. 
Fortsæt at hækle rundt i cirkel.  (http://www.garnstudio.com/lang/dk/
visoppskrift.php?d_nr=s24&d_id=47&lang=dk) 

HÆFT:  

Når jeg skriver hæft, mener jeg "lås tråden". 
Altså: Nål på tråden, put nålen ned i en maske og op af en lige ved siden af. Træk 
nålen tilbage igennem garnløkken før der strammes til. Tråden er dermed låst, men 
gør det gerne et par gange og ikke nødvendigvis oven i hinanden.  

http://www.garnstudio.com/lang/dk/visoppskrift.php?d_nr=s24&d_id=47&lang=dk


Så begynder vi: 

Hoved  
Med brun  
1. omg - Lav en magisk ring med 6 fm(6)  
2. omg - 2 fm i hver m (12)  
3. omg - *1 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (18) 
4. omg - *2 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (24) 
5. omg - *3 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange(30)  
6. omg - *5 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange(35)  
Bryd garnet, hæft.  

Med brun  
1. omg - Lav en magisk cirkel med 6 fm (6)  
2. omg - 2 fm i hver m (12)  
3. omg - *1 fm, 2 fm i næste* gentag fra *-* 6 gange (18) 
4. omg - *2 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (24) 
5. omg - *3 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (30) 
6. omg - 1 fm i hver m (30)  
7. omg - *5 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 5 gange (35)  
8.-13. omg - 1 fm i hver m (35)  
Bryd IKKE garnet 
 
Hækl den flade del sammen med hovedet med km. Hav den runde 
hoveddel ind mod dig selv og hækl de to stykker sammen med km. start 
der hvor du hæftede på den flade hoveddel.  
Fyld med vat, før du har hæklet det helt sammen.  
lav km i først km i runde. Bryd ikke garnet!  

Hækl videre i maskerne fra 6. (sidste) omgang på det flade hovedstykke. 
1 km, 2 fm, 1 hstgm, 4 stgm, 1 hstgm, 2 fm, 1 km. Det lægges ned over det 
flade hovedstykke. Bryd garnet med nok garn til at kunne sy de lavede 
masker fast til det ovale øjenstykke du skal til at lave. Brug også denne 
tråd til at sy den nederste del af øjenstykket fast til hovedet. Husk 
selvfølgelig at vende den pæneste side af øjenstykket ud af.  



Sy ender ind bagved øjenstykket. 
Dette sidste lille afsnit kan sagtens udelades, i stedet syes det ovale 
øjenstykke bare fast på hovedet.  

Øjenstykke x2 (Det ovale øjenstykke) 
Med beige 
1. Omg - 15 lm, vend, spring første lm over, 13 fm, 4 fm i sidste m. Vend 
og hækl tilbage af de samme m. 12 fm, 4 fm i sidste m. (33) 
2. Omg -(spring den første maske over fra 1. Omg over, den bliver gemt 
under de sidste 4 fm) 13fm, 1 hstgm, 3 stgm i næste m, 1 hstgm, 13 fm, 1 
hstgm, 3 stgm i næste m, 1 hstgm. (36) 
 
Den første der laves afsluttes med 1 km og hæftes.  
Når den anden er færdig, hækles de to sammen med km, så du får et 
tykkere stykke.  
Bryd garnet, hæft og sy enden ind.  

Det handler hovedsageligt om at lave luftmasker i samme bredde som 
hovedet og så hækle rundt efter samme princip, bare med færre/flere 
masker langs det lange stykke.  
Sy på hovedet  

(Jeg synes det er nemmest at sy to små sorte øjne på til allersidst, så man bedst kan 
se hvor de skal sidde, så det bliver pænest.) 

Snude  
Med beige 
1. omg - 5 fm i magisk ring (5)  
2. omg - 2 fm i hver m (10)  
3. omg - *1 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 5 gange (15)  



4. omg - 1 fm i hver m (15)  
5. omg - *4 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 3 gange (18)  
6-7. omg - 1 fm i hver m (18)  
8. omg - 9 fm. Bryd garnet med nok til at kunne sy snuden fast til 
hovedet. 
Husk at vende snuden således at de 9 sidste fm er nederst og syes til 
hovedet, mens den halvdel af 8. omg. som ikke er hæklet syes fast til 
øjenstykket.  
Fyld vat i snuden før den er syet helt fast, hæft og sy tråden ind.  
Sy to små runde øjne på aben med sort bomuldsgarn. Hæft inde bag det 
ovale øjenstykke.  

Krop  
Med brun  
1. omg - 6 fm i en magisk (6)  
2. omg - 2 fm i hver m (12)  
3. omg - *1 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (18) 
4. omg - *2 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (24) 
5. omg - *3 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (30) 
6.-7. omg - 1 fm i hver m (30)  
8. omg - *4 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (36) 
9.-12. omg - 1 fm i hver m (36)  
13. omg - *4 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 6 gange (30) 
14.-15. - 1 fm i hver m (30)  
16. omg - *3 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 6 gange (24) 
17.-23. omg - 1 fm i hver m (24)  
24. omg - *2 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 6 gange (18) 
25. omg - *1 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 6 gange (12) 
fyld godt med vat.  
26. omg - *2 fm sammen* gentag fra *-* 6 gange (6) 
Bryd garnet, men lad en snor være til at sy hovedet fast til kroppen. Ri 
de sidste 6 m sammen og hæft en enkelt gang, før hovedet sys på.  
Sy hovedet på kroppen  



Mave  
Med Beige (samme farve som hænder, fødder, mund og øjne)  
1. omg - 6 fm i magisk ring (6)  
2. omg - 2 fm i hver m (12)  
3. omg - *1 fm, 2 fm i de næste m* gentag fra *-* 6 gange (18)  
4. omg - *2 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 6 gange (24)  
5. omg - 1 fm i hver m (24)  
Sy fast på kroppen, men helst efter du har sat benene på, så det bliver 
placeret rigtigt.  

Arme x2  
Med beige (samme farve som hænder, fødder, mund og øjne) 
1. omg - 5 fm i magisk ring, lad en ca. 10 cm lang endesnor være til at sy 
stålstråd fast. Træk snoren ud på yderside, så du kan tråde den senere.  
2. omg - 2 fm i hver fm (10)  
3.-12. omg - 1 fm i hver (10)  
Skift farve til mørkebrun  
13.-39. omg. - 1 fm i hver (10)  
Bøj en hel elefantståltråd og put den ned i armen. Sy den fast nede i 
hånden med den tråd fra starten af, så ståltråden ikke glider op med 
tiden.  
Fyld med vat. 
Klip ståltråden til i samme længde som armen, så armen forbliver stiv. 
40. omg - 2 fm sammen (5)  
Ri de sidste 5 m sammen, hæft og sy tråden ind.  
Bøj ståltråden så du får en hånd. Du kan bøje den lige den vej du vil 
afhængig af hvor/ hvordan aben skal hænge. Man kan også altid bøje 
ståltråden den anden vej, hvis man en dag vil ændre det.  



Ben x2  
Med beige (samme farve som hænder, fødder, mund og øjne) 
1. omg - 5 fm i magisk ring, lad en ca. 10 cm lang endesnor være til at sy 
stålstråd fast. Træk snoren ud på yderside, så du kan tråde den senere.  
2. omg - 2 fm i hver fm (10)  
3.-12. omg - 1 fm i hver (10)  
Skift farve til mørkebrun 
13.-16. omg - 1 fm i hver m (10)  
17. omg - *4 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 2 gange (12) 
18.-19. omg - 1 fm i hver m (12)  
20. omg - *3 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 3 gange (15) 
21. omg - 1 fm i hver m (15)  
22. omg - *4 fm, 2 fm i næste m* gentag fra *-* 3 gange (18) 
23.-24. omg - 1 fm i hver m (18)  
25. omg - *4 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 3 gange (15) 
26. omg - 1 fm i hver (15)  
27. omg - *1 fm, 2 fm sammen* gentag fra *-* 5 gange (10) 
Bøj en halv elefantståltråd og put den ned i benet. Sy den fast nede i 
foden med tråden fra starten af, så ståltråden ikke glider op med tiden. 
Fyld med vat. 
Klip ståltråden til i samme længde som benet, så benet forbliver stiv. 
28. omg - *2 fm sammen* gentag fra *-* 5 gange (5) 
Bryd garnet, træk snoren igennem løkken og ri de sidste 5 masker 
sammen. Hæft og sy tråden ind.  
Bøj ståltråden, så der kommer en fod.  

Montering  
Saml delene i denne rækkefølge:  
Øjenstykke og snude på hovedet  
Hovedet på kroppen  
Arme og ben på kroppen, (indrettet efter hovedets retning) 
Mave på kroppen, (indrettet efter benene)  
Jeg synes det er nemmest at sy to små sorte øjne på til allersidst, så man 
bedst kan se hvor de skal sidde, så det bliver pænest. 



Arme og ben kan tilføjes kroppen på 2 forskellige måder: / = eller  

1) Tag en træd og hæft den ene ende fast på ydersiden af et ben/arm 
ca. 3-4 rækker nedenfor aflukningen. Tråd den anden ende og træk 
snoren igennem ben/arm, krop og det andet ben/arm. Stram til og 
hæft nu tråden på ydersiden af det andet ben/arm. Så kan arme og 
ben rotere 360 grader.  

2) Tag en tråd, bind mange knuder oven i hinanden, så den bliver så stor 
at den ikke kan hives igennem maskerne på arme og ben. Træk tråden 
igennem arm/ben, krop og den anden arm/ben og bind en knude (mange 
knuder ovenpå hinanden) på tråden tæt ind til armen/benet. På den 
måde kan arme og ben dreje 360 grader rundt og man kan hænge aben 
op. Der er dog en risiko for, at knuden med tiden vil blive hevet 
igennem maskerne, og så skal man til at reparere.  

Jeg foretrækker helt klart metode nr. 1, da den giver samme effekt og 
funktion, men er formentlig mere holdbar.  
God fornøjelse :) 


